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MANDEN
der ville af
med sin

FOD 2:3
Morten Reseke har valgt at få sit underben amputeret.  
Fyens Stiftstidende følger ham i hans livs vanskeligste  
beslutning.

Sidste søndag: Ulykken. Smerterne. Beslutningen.
I dag: Ventetiden. Operationen. Opvågningen.
 Næste søndag: Protesen. Genoptræning. Motorcyklen.

- Jeg gider altså ikke se Bamse og Kylling, siger 
Mortens værelseskammerat, imens han hum-
per hen og skifter kanal på fjernsynet.

Det er tidlig onsdag morgen, tolv dage inde 
i 2011. 

Odense ligger stadig og slumrer i januar-
mørket. 

Morten kigger på fjernsynet, men registre-
rer ikke rigtig det, der foregår på skærmen. 

Han har fastet siden aftenen før og har al-
lerede været vågen i nogle timer.

- Jeg kunne virkelig godt bruge min mor-
genkaffe, siger han og skuler til sin værelses-
kammerats morgenkomplet.

Natten er forløbet fint, Morten havde ikke 
problemer med at sove. Han er ikke nervøs, 
men brevene til børnene ligger klar. 

- Jeg ved jo ikke, om jeg vågner igen.
Morten har prøvet det mange gange før. 
- Jeg har skrevet et brev før hver eneste ope-

ration, og jeg har smidt dem ud igen bagefter. 
Heldigvis.

Selv om Morten har forberedt sig på opera-
tionen længe, er det endnu ikke gået helt op 
for ham, at han godt nok ankommer med to 
fødder, men kun kommer hjem med en.

- Jeg var lige ved at pakke begge mine gum-
misko, indtil det gik op for mig, at jeg kun ville 
få brug for den ene, griner han. 

- Så pakkede jeg en masse forskellige sokker 
i stedet for.

Kirurgens signatur
Klokken er snart ni, og det er ved at være tid til 
operationen. 

Jeg har fået lov til at være med under Mor-
tens amputering. 

En mandlig sygeplejerske kommer ind med 
et sæt mørkegrønt operationstøj til mig og  
noget til at dække hår og mund med. 

Så kører han Morten ned til Ortopædkirur-
gisk Afdeling.

Jeg ved ikke 
om jeg 
vågner igen

 ■ For ni år siden gled Morten i en mudderpøl, og brækkede sin ankel 
14 steder. Morten har levet med smerterne lige siden

 ■Nu har han valgt at få amputeret sit venstre underben. Han skal 
opereres i dag

■■ Lægen forklarer Morten, hvor snittet skal lægges. Han sikrer sig også, at det er det rigtige ben 
han amputerer.

Morten Reseke 53 år og fraskilt. Han arbejder og 
bor i Svendborg Kommune.
Tine Reseke 22 år. Hun bor i Odense, hvor hun er 
ved at uddanne sig til ergoterapeut.
Per Reseke  19 år. Bor i Svendborg med Morten. 
Går på HF.
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